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Bjuder dig på en seminariedag under temat:  

NÖJD PERSONAL = NÖJDA KUNDER = NÖJDA ÄGARE  
 

Seminariedagen äger rum på restaurang Grappa, Sankt Eriksgatan 86, Stockholm den 15:e 
november 2017 kl 09:00-15:00.  
 

Arrangemanget är helt gratis för dig som är eller har varit kund hos oss, partner, eller särskilt 
inbjuden. Du får dessutom bjuda med en person. Frukost, fika och lunch ingår. Anmälda som 
inte infinner sig debiteras dock med 950 kronor per person såvida inte avanmälan skett 
senast 10:e november kl 17:00  
 

De talare som du kommer att få lyssna till ger dig säkerligen många nya tankar och idéer. Du 
ser dem längre ned i denna inbjudan och vad de kommer att berätta om. Missa inte detta. 
Sist i detta dokument har du programmet för dagen.  
 

Din anmälan vill vi ha via e-post och senast 8:e november 2017. Skicka anmälan till 
info@vdstodet.se. Du behöver bara tala om vilka som kommer och från vilket företag, dock 
max två personer. Jag ber dig dock att notera att vi endast tar emot 70 personer och när 
platserna är fyllda så kan vi inte emot fler även om tidsfristen för anmälan inte är ute.  
Hjärtligt välkommen,  
 

Lars Larsson, Moderator  
Jörgen Strömberg, Ordförande för VD-stödet i Sverige AB 
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Magnus Tidbeck, VD Adocto Holding AB 

mm.  
Ditt ansvar som företagsledare. 

   

Magnus Tidbeck är entreprenör, som bland annat är och har varit engagerad i Adocto AB:s 
uppbyggnad av en speciellt utvecklad företagshälsovård. Han är Adocto-koncernens 
grundare och styrelseordförande. Han har även fler strängar på sin lyra.  

Magnus har både Masterexamen vid Stockholms universitet och en MSc från Uppsala 
universitet. Båda med inriktning ”Business Administration”. 

Han kommer att tydliggöra VD:s ansvar för sin personal. I konsekvens med det, vad du bör 
göra för din personal, och vilka resurser som behövs för detta. Många företagsledare har nog 
inte riktigt klart för sig vilket ansvar de har. 

 

Kurt Larsson, Styrelsemedlem på Minerva 

Group. 
“Mastering Business Agility, är din nyckel för att fortsätta 

bli en framgångsrik företagsledare” 

 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=ReJJ%2bpz4&id=E041C27E58BF3029B1C08C369998D9A4F468BA84&thid=OIP.ReJJ-pz4kqUMSO6yejY1JgDIDI&q=kurt+larsson&simid=608040836911140586&selectedIndex=0


3 
 

”Agility handlar inte om hästar, hundar eller IT – det handlar om din förmåga att överleva och 
utvecklas i dagens kortare, kraftfullare och mer osäkra affärscyklar!” – Hans Amell & Kurt 
Larsson, författare. 
 
Kurt Larsson (Styrelsemedlem på Minerva Group) är en amerikan boende i Sverige. Han har 
arbetat med internationella banker, finans, försäljning och företagsutbildning. Han är 
specialiserad på att undervisa i effektiv försäljning, ledarskap och kundservice med fokus på 
medveten och effektiv  

Författaren Kurt Larsson ska berätta om varför “Mastering Business Agility, är din nyckel för 
att fortsätta bli en framgångsrik företagsledare.  
Lär dig mer om: 
Möjligheter från stora megatrender samt de farliga finansiella-, geopolitiska- och miljö-
stormar som hotar din organisations överlevnad och framgång. 

Ta reda på hur du kan aktivera din ledning och organisation från att konstant hamna i 
abstrakta diskussioner till att nu bli mer lyhörda, beslutsamma, handlingskraftiga och skapa 
resultat. Du får användbara tips om hur du ska både överleva och utveckla ditt team; 
speciellt när omvärlden samt din egen organisation lätt upplevs som bromskloss. Det är dags 
för att ”Get Agile or Die” NU! 

 
 

Agneta Nyberg. Senior HR-konsult påVD-

stödet i Sverige AB. 

Utmaningarna för att bli en attraktiv arbetsgivare. 

 

 
Agneta är konsult inom VD-stödet sedan fyra år tillbaka. Hon har sin bakgrund inom HR och 
Utbildning framför allt chefs och ledarutveckling. Hon har arbetat med utveckling, avveckling 
och förändringsprocesser i ledande befattningar både i stora och små organisationer 
mestadels inom tjänsteföretag. Har också varit med och startat flera hundra nya företag i ett 
närings/arbetsmarknadspolitiskt projekt. Agneta har lång erfarenhet av chef/ledarskap inom 
näringslivet, idrotten och ideella organisationer. 
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Den första utmaningen är att få rätt människor intresserade av mitt företag och att vilja 
arbeta där. Den andra stora utmaningen är att behålla medarbetarna. Rekrytering är en 
viktig fråga för företaget och det är viktigt att få rätt medarbetare på rätt plats.  

Inom vissa områden råder kompetensbrist idag och det blir än viktigare att framförallt 
behålla attraktiva medarbetare och att hålla personalomsättningen nere.  

Vad är det som motiverar medarbetarna idag, har den unga generationen andra krav än 
medelålders? Vad betyder balans mellan jobb och fritid? Hur viktig är hög lön? Hur ska jag 
agera mot medarbetare som är unga respektive äldre för att skapa effektivitet? Ja frågorna 
är många och inte alltid lätta att svara på.  

Vad och hur kan jag göra för att vara en attraktiv arbetsgivare där människor står i kö för att 
börja arbeta och där de stannar och utvecklar sig själva och företaget.  

 

Magnus Rosander, Lars Jarbrand och Kent 

Andersson, Söderberg & Partners. 
Incentive program mm 

  
 

Magnus Rosander har mångårig erfarenhet från den finansiella sektorn. Han arbetar idag på 
Söderberg & Partners i Stockholm med inriktning på att hjälpa företag och privatpersoner få 
maximal avkastning på sitt kapital oavsett om det rör sig om pensionsfonderingar eller 
annat.  

Lars Jarbrand är ansvarig för Entreprenad Service hos företaget samt Family Office och han 
har arbetat med företagsstyrning under de senaste 30 åren. 
Kent Andersson är skattechef på företaget. Kent har arbetat med skattefrågor på daglig basis 
i drygt tjugo år. Bla hos Skatterverket, SEB, Catella och hos Erik Penser Bankaktiebolag.  
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Dagen föredrag har fokus på incentiv-(bonus)program, hur man kan bygga dem samt vad 
man ska tänka på. Bl a utan att binda upp en massa kapital från verksamheten.  För och 
nackdelar, hur ser t ex skattekopplingen ut för dessa mm. 
 

Jörgen Strömberg, Ordförande för VD-

stödet i Sverige AB 

 

Jörgen Strömberg, ordförande, delägare och en av grundarna till VD-stödet i Sverige AB. Han inleder 

vår dag med lite ord om varför seminariedagen finns och vad VD-stödet i Sverige AB står för.  

På meritlistan finns, förutom tidigare högre befattningar inom svensk och internationell industri, 

också ordförande och andra poster i både företagsstyrelser och svenska branschorganisationer 

Lars Larsson, VD-stödet 

 

Lars Larsson är delägare, styrelseledamot och en av grundarna till VD-stödet i Sverige AB. Han blir vår 

ciceron och moderator under denna dag. Lars har mångårig erfarenhet som styrelseledamot och 

managementkonsult. Han har framför allt ledarerfarenhet från telekom och IT-branscherna, men 

även från fastighet och internationell handel.  
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Program  

09:00 Fika och registrering 

09:20  Lars Larsson, VD-stödet. Inledning 

09:40 Jörgen Strömberg, Ordförande VD-stödet. Presentation av VD-stödet 

10:00 Magnus Tidbeck. Ditt ansvar som företagsledare. 

10:45 Paus och mingel 

11:00 Kurt Larsson, Styrelsemedlem på Minerva Group. 
“Mastering Business Agility, är din nyckel för att fortsätta bli en framgångsrik 
företagsledare” 

11:45  Lunch 

13:00 Agneta Nyberg. Utmaningarna för att bli en attraktiv arbetsgivare  

14:00 Magnus Rosander, Lars Jarbrand och Kent Andersson. Incentive-program mm 

14:45  Fika och mingel 

14:55 Lars Larsson, VD-stödet. Sammanfattning och avslutning 

15:00 Slut  

 


